Advokatsamfundets pris 2019 för framstående insatser inom advokatyrket

Motivering:
Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera
yrkesskicklighet som advokat med ledarskap och jämställdhetsarbete. Årets advokat har bidragit till att
utveckla en av landets största advokatbyråer och har gjort det med klokskap, innovation, mod och ett
smittande engagemang för advokatyrket.

Årets pristagare är Maria-Pia Hope. Ge henne en varm applåd.
Anförande
Om man har träffat Maria-Pia Hope och pratat om advokatyrket, som jag har haft förmånen att göra
vid något tillfälle, så smittas man av hennes engagemang.
Jag, som har en bakgrund som humanjurist, har slagits av att Maria-Pia, som arbetar på en av Sveriges
största affärsjuridiska advokatbyråer, har ett intresse av och nyfikenhet på advokatens arbete även på
andra typer av byråer. Hon bidrar till att verka för den sammanhållning och det samförstånd mellan
advokater som är ett av ändamålen för advokatsamfundet enligt 1 § i våra stadgar.
Jag har också träffat Maria-Pia i andra sammanhang än advokatsammanhang där hon också genom
kloka synpunkter och engagemang är en väldigt god förebild för oss advokater.
Advokatyrket bygger mycket på förtroende, både i förhållande till klienten men också rörande
samhällets förtroende för advokater, och där spelar Maria-Pia en viktig roll som synlig MP för en stor
byrå. Hon är aktiv i debatt och diskussion, föreläser och ger intervjuer. I våras t.ex. gjorde hon en
intervju i Norges ”Dagens Naeringsliv” där hon berättade om hur de kvinnliga delägarna på Vinge
ökat från 14 – 25 % på 7 år och att byrån aldrig varit mer lönsam. Intervjun har väckt mycket
uppmärksamhet i våra Nordiska grannländer eftersom både Norge och Danmark ligger sämre till vad
gäller statistik för kvinnliga delägare än Sverige, och Maria-Pia har varit där och pratat en del sedan
dess.
Maria-Pia Hope är MP på Vinge sedan 2012. Hon studerade Juridik i Lund och på Harvard Law
School; arbetade därefter som biträdande jurist på Vinge och blev senare delägare/managing partner på
Vinges kontor i London 1996-2006. 2006 flyttade hon med sin familj till Stockholm. Hon var
Delägare inom bank och finans vid Vinges Stockholmskontor från 2006-; managing partner för Vinge
Stockholm 2012. Medlem i Hilda sedan 2012.
Maria-Pia Hope har som enda advokat utmärkt sig på listan från Veckans affärer över Näringslivets
mäktigaste kvinnor 3 år i rad.
Vinge har också fått motta priset European Women in Business Law Awards (WIBLA) flera år som
delas ut till de byråer som, baserat på undersökningar och nomineringar, är de bästa byråer för kvinnor
att verka i och som lyckas bäst med sitt jämställdhetsarbete. Utmärkelsen arrangeras av Euromoney
Legal Media Group samt International Financial Law Review.
Maria-Pias advokatgärning kännetecknas av ett engagemang, för jämställdhet och mångfald på
advokatbyråer. Hon är också en driven och inspirerande ledare och Vinge hamnar oftast i topp när
juridikstudenterna får sätta betyg på framtida arbetsgivare.

Maria-Pia är en inspirerande ledare som tar tag i viktiga framtidsfrågor för advokater. Hon är en sann
förebild för både män och kvinnor.

